د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
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اگرچه تمام تعلیمات اسالم  ،تعلیمات اخالقی است به این معنی که در دین اسالم همه عقاید  ،عبادات
معامالت و روش با مردم برای تکمیل شخصیت انسان بمیان آمده می خواهد افراد اجتماعی دارای
اوصاف برجسته بوده و به این واسطه حیات مدنی انسانها در حلقه های مختلف رو به انکشاف نموده
حیات مرفه و سعادت دایمی را بار آرد .
ازاین جاست که حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم فرموده است :
( ُب ِع ْث ُ
ار َم ْاِلَ ْخ ََل ِق ) فرستاده شده ام تا بهترین اخالق را با تمام رسانیم ؛ یعنی همه آنرا به
ت ِِلُ َت ِّم َم َم َك ِ
مردم تعلیم و تلقین کنم  .مگر با این هم نظر با اینکه اخالق اسالم را ازعقاید عبادات و معامالت
اسالمی برای تفهیم بهتر دروس اسالمی علیحده نماییم  ،باید اخالق اسالم را شرح جداگانه دهیم .

اخالق اسالم قرار ذیل اند:
 -۱تصفیه قلب و ضمیر از ذمایم مثل  :حسد  ،خود خواهی و بی عدالتی.
 –۲محبت  ،اخالص ،صله رحمي  ،روش نیک  ،صدق و امانت داری ،تعاون و تساند در راه حق
وغیره.
باید دقیق باشیم که اخالق اسالم ابتدا از خود شروع میشود ؛ یعنی آنانیکه با اسالم خود را پابند
میدانند ،اول باید قلب  ،ضمیر ،فکر ،نیت و اراده خود را پاک و تصفیه نمایند و از ته قلب عضو
صالح جامعه گشته ؛ تصمیم اتخاذ نماید که ضرور در راه حق و حقانیت حیات خود را صرف
می نمایند .
برای این منظور باید مسلمانان اوالد خود از تعلیمات اسالمی واقف سازند و بفهمانند که رموز اسالم
در باره تصفیه قلب و ضمیر به چه نوع بوده؟
واقعآ عملیه تصفیه قلب در اسالم کار اساسی است و اسالم برای تصفیه قلب و ضمیر اهمیت اساسی
داده است .
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سوال  :قلب و ضمیر چه طور تصفیه میشود؟
جواب :در مراحل طفولیت باید اطفال را تلقینآ به مبادی علوم اسالمی و مدنی و روش نیک با حق
و حقانیت بودن آشنا سازیم و عمآل باید اولیای مکتب و مدرسه در این مورد توجه فوق العاده نموده
مسئله تربیه اوالد را سطحی ندانند .
زیرا ؛ اوالد بهر طوریکه شعور یافتند به همان طور پیش میروند و در مراحل رشد باید جوانان
استدالأل به حقایق اسالم و علوم مثبت حیاتی و مدنی مواجه شوند.
البته در مرحله جوانی باید تمایالت جوانان را معقول تسکین دهیم و اهتمام نماییم که از جوانان ما
رجال با کفایت بار آیند .
بنابرین اساس گفته میتوانیم که اگر واقعآ اخالق اسالمی تلقین درست می شود  ،جامعه با کفایت
بمیان می آید  .یعنی جامعه که حقوق خود و دیگران را شناخته قلبآ صالح و عمآل مفید بوده و از
استعداد و منابع ثروتی خویش استفاده الزم نماید.
واقعآ اگر اخالق اسالم به طور درست تعلیم شود ؛ حس بشر دوستی در بین همه طبقات و ملل
تقویه گردیده ،استفاده های سوء و اختالفات تباه کن از بین میرود.
باور داشته باشید که اخالق اسالم  ،میخواهد بشریت صالح و با کفایت به میان آید .
اخالق اسالم وادار نیست که دربین جامعه افکار ظلم و تجاوز و استعمار تطبیق شود .
اخالق اسالم خواهان عدالت اجتماعی است و فرد را با خود و با فامیل و جامعه و بشریت مخلص
تربیه میکند .
پس بیا یید اخالق اسالم را بیاموزید و در اخالق اسالم تدبر و تعقل عمیق کنید و استدالآل بگویید
که در اخالق اسالم کدام نقص اجتماعی و مدنی موجود بوده ؟ و برای منافع عامه کدام تاوانی دارد؟
به خاطر داشته باشید که  :اخالق اسالم را باید از اخالق خرافی تجزیه دهید و بنام اخالق اسالمی ،
اخالق غیر اسالمی را مورد بحث و اعتراض قرار ندهید و نه اخالقی را که بعضی رهبران ناسنجیده و
استفاده جویی اسالم  ،بنام اسالم شهرت داده و معمول میسازند؛ استدالل آرید.
زیرا ؛ بحث ما در آن اخالق اسالمی است که قرآن کریم  ،حضرت محمد صلی هللا و علیه وسلم و
پیروان واقعای او تعلیم نموده  ،نه اخالقی که از زید و عمر بنام اسالم معرفی شده !!! و آنها به
این واسطه ساده لوحان را برای منافع شخص خود استعمال نمود .
حقیقتآ همین رویه های نا مناسب بعضی از رجال دین است که موجب بی عقیده گی روشنفکرانی
که از اسالم معلومات کافی ندارند  ،گردیده  .ور نه اخالق اسالم طرفدار شرافت و احترام بوده
از همه پیروان خود میخواهد که اخوت ،همکاری ،عاطفه  ،علم و دانش داشته با اختراعات و
اکتشافات آشنا  ،صحت و مسایل اقتصادی را مراعات  ،زیست با همی ،جد وجهد  ،عالیق مناسب
با خود و دیگران داشته و گاهی هم بی نظمی و بی عدالتی را نمی خواهد.
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